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 מצלמות לבין דחיקת בוחריםהצבת קשר בין אם קיים ה .1

 

בוודאישלאניתןלהניחאולם,וגםנבדקהמעטמאדבספרות.התשובהלשאלהזוהיאמורכבת

.אינהיוצרתדחיקתבוחריםבאופןמוחלטשהצבתמצלמות

אחדמןהמקורותואהErik S. Herronושלומאמר2008מקרההבוחןשלאזרבייג'אןבשנת

והובאהמצוטטיםבהקשרזה .1למסמךהמקורישהוגשלוועדתהבחירות33בהערתשוליים,

עלהתנהגותשלבעליתפקידיםולכןהןעשויותישלמצלמותהשפעהאמנם,המאמרקובעכי

יו"רוועדתכבודמצדעלאףהטענותשנשמעוו,ואולם,לשמשכליעזרלהתמודדותעםזיופים

מסקנתמאמרזההבחירות בעלפה, עלהשפעהבקלפיותמצלמותשישלהיאבמהלךהדיון

:ירידתאחוזהבוחרים

"The analysis shows that the placement of webcams in polling stations is 

consistently associated with lower reported turnout and inconsistently 

associated with lower regime support… The analysis demonstrated that 

reported turnout was lower in both the presidential election and referendum 

when webcams were present". 

ירדואךגםישנםאחוזיהצבעהגבוהיםמאדביחסלכללהעולם,ואכןאחוזיההצבעהלאהודוב

 לאעלו כתוצאהמהצבתמצלמותבקלפיות. ישלהעירכי תספרותמחקריתהעוסקלאמצאנו

אין,אופןישירכךבב נתוניםהמלמדיםלמשלעלהשפעתהצבתהמצלמותעלמיעוטיםועדיין

ב שמדובר יתכן כי לזכור יש כך או כך בהודו. של דיגיטלית ששיעורבורות האוכלוסיה,

ב כלומר מאד, גבוה הוא בה הכנסתהאנאלפביתים משמעות את מבינים שאינם אנשים

היתהמניעתאלימותולארקמניעת התכליתלהכנסתן גםבעובדהשחלקמן וכן המצלמות,

זיופים.

לאניתןלהניחשלהצבתמצלמותאיןשוםהשפעהשליליתאלארקהשפעהמכלמקום,לדעתנו

למצער,חיוביתאו ההצבעהסרהשפעהחו, עלאחוזי 1)אינהמתיישבתמסקנהכזאת. עם(

                                                           

1
advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-roject.org/electoralhttp://acep-

2010.pdf

http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-2010.pdf
http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-2010.pdf
http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-2010.pdf
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עםןוכהשפעותהתנהגותיותשלהצבתמצלמותושלמעקבהמוניםמכלולהספרותהמלמדעל

עםהספרותהעוסקתבהשפעתחוקיבחירותעלאוכלוסיותמיעוטים.(2)

 וועדות בקרב והן באקדמיה הן ענפה, ציבוריותספרות האמפירית למסקנה לפיהשהגיעה

בקרבלותדריש בעיקר הצבעה, אחוזי על שלילית השפעה יוצרת בקלפיות בוחרים זיהוי

2מיעוטים . מצלמות בהצבת העוסקת בספרות מדובר אין זיהויאכן, בצורות אלא בקלפיות

 אחרות, דומה. הוא הכללי שהעיקרון להניח יש אבל הער הבריתהדיון בדומהבארצות ,

ניםהיספלביןסנטימנטאנטימיעוטים,כמושחורים,יופיבחירותלישראל,נעביןחששותמפניז

 בארצותהברית,וערביםבישראל.טיניתומהגריםמאמריקההל

:20183יולי",מאטלנטיק"התוךמאמרשהתפרסםבכתבהעתבהקשרזהנצטטמ

"restrictive election laws are often, on their face, racially neutral, giving 

them a sheen of legitimacy. But…the outcomes of these laws are in no 

way racially neutral". 

 לומרשקייםאמנם, כדי בין ישיר הפרסוםבנוגעלמצלמותבבוקרהבחירותלביןקשרסיבתי

ההצבעההנמ נוסףישוכיםאחוזי במחקר עדייןצורך שלאנעשהבארץ מתבקשלבצע, אך ,

כתשתיתעובדתית אםמדוברבהצבתמצלמותמצלמות בקלפיות תלפני הצבאותו בוודאי .

 הקלפיותבארץ. בהצבתמצלמותבכלל מדובר שגםאם ייתכן אך בלבד, הערבי כפיבמגזר

בח כתבנו שכבר הראשונה, הדעת הערבי4הנתוניםוות במגזר ההצבעה לשיעור בנוגע

2019בבחירותאפריל פנים: פעםהםאינםמשתמעיםלשתי הנמוכיםאי וגםהפערביןהיו ;

מצאיעבודתומ.שיעורההצבעהבמגזרהיהודילביןשיעורובמגזרהערביהיההגדולאיפעם

                                                           

2
 Schuit, Sophie; Rogowski, Jon C. (2017) "Race, Representation, and theלשםהדוגמא,ראה:

"Assessment of ; 526–(3): 513 61 Political Science. American Journal of, Voting Rights Act"
-10-White, Ariel (2016; U.S. Commission on Civil Rights(2018)  Minority Voting Rights Access"
. Boston Review ."Voter Discrimination Starts Well Before Election Day" 31). 

3
VANN R. NEWKIRK II , Voter Suppression Is Warping Democracy, The Atlantic, JUL 17, 2018 

suppression/565355/-voter-prri-https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/07/poll 

4
מגמותוניתוחממצאים,–2019(,השתתפותבבחירות2019להרחבהראה:ד"ראסףשפיראוד"רניראטמור)

 https://www.idi.org.il/articles/26568המכוןהישראלילדמוקרטיה.

https://www.usccr.gov/pubs/2018/Minority_Voting_Access_2018.pdf
https://www.usccr.gov/pubs/2018/Minority_Voting_Access_2018.pdf
http://bostonreview.net/politics/ariel-white-voter-id-laws
https://www.theatlantic.com/author/vann-newkirk/
https://www.theatlantic.com/author/vann-newkirk/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/07/poll-prri-voter-suppression/565355/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/07/poll-prri-voter-suppression/565355/
https://www.idi.org.il/articles/26568
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מן51%מתוךמעליםכי5שלד"ראריקרודניצקיממרכזדייןבאוניברסיטתתלאביב)בכתיבה(

החרימו11%עשוכןמתוךאדישות,10%,2019אפרילהציבורהערבישלאהצביעובבחירות

אלאלומרלאהחרמהעקרונית,כ"מכוונתונמנעו"הימנעותאקטיבית30%ועוד,אתהבחירות

שלאי מתוךכוונהלהעבירמסר.-צעדטקטי כמחציתהצבעהבבחירות, מאלהשלאלטענתו,

כלומר,.מושפעיםמאווירתהבחירות-מבעליזכותהבחירההערבים30%עד25%-הצביעו

להשתתף לא שלוחצים גורמים קיימים כך גם שבהם ובמגזרים שבקהילות להניח אפשר

לצילוםבקלפיות בבחירות, שמשמעותו , הוא ידיעהשאדםהשתתףבבחירות;עבורם תיעוד;

הפר צילוםמאחרי גדוליותרמאשרבקהילותהרוב.-ודגחששמפני להיותאפקטמצנן עשוי

, בין אם מציבים מצלמות רק ניותכאמור, נדרש כאן מחקר עומק לפני החלטות על צעדי מדי

 . במגזר הערבי ובין אם מדובר בהצבתן בכל הארץ

 נתוניםמדוייקיםהמאפשריםהוכחהשהצבתהמצלמותבבחירותבדיעבד, בידינו גםאםאין

 2019אפריל בפייסבוק שפרסם בפוסט מקום מכל ערבים, בוחרים של דיכוי בעשירייצרה

 2019לאפריל מאחורימר עמד אשר קייזלר, שגיא בבחירות הצבתהמצלמות 2019מבצע

)מועדא(,הואמתגאהשלמבצעהייתה"תרומהמכרעתלאחדההישגיםהחשוביםביותרשל

מ לפחות ירד הערבי במגזר ההצבעה שיעור הימין: בשנים50%-מחנה ביותר הנמוך ,

תפיסהשלהתמקדותבכוונתושלמישמנסהלהשפיעולאבהקשרזהנוסיףאךש.6האחרונות"

בספרותהמשפטית,למשלבמאמרוהמענייןשלבשאלהעדכמההואמשפיעבפועל,קיימתגם

.Justin Levitt7המומחהלענייניבחירותפרופ'



                                                           

5
רבעוןלענייניהחברה,ביאן".21-אריקרודניצקי,"הצבעתהערביםבבחירותלכנסתה-עבודתוהקודמתהרא

)מאי17מס',מרכזמשהדיין,אוניברסיטתתלאביב-הערביתבישראל,יוצאלאורמטעםתכניתקונרדאדנאואר
https://dayan.org/he/content/5345(.2019

6
__?/tn__=%2Cd%2CPhttps://www.facebook.com/Kaizler.Inbar-
-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m

RI7RgvbJn4-QorFLY2J 
7
 Levitt, Justin, Intent Is Enough: Invidious Partisanship in Redistricting (February 13, 2018). 59

arch Wm. & Mary L. Rev. 1993 (2018); Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Rese
https://ssrn.com/abstract=3011062 24. Available at SSRN:-Paper No. 2017



https://dayan.org/he/content/5345
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://ssrn.com/abstract=3011062
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  ?אלו סוגי זיופים, ובמניעת זיופים סייעויהאם מצלמות  .2

בשלידיעתמיזיופיםבשתידרכים:מניעהמוקדמתשלזיוףסייעבמלחמהבמצלמותעשויותל

 מצולם; שהוא זיוף לבצע שימושבמיושמבקש לעבירה. חשד לחקור כדי שצולם ראשית,דע

בחירות. מסייעותבמניעתזיופי קיימתמחלוקתהאםמצלמותאכן נערכוזבאנעירכי רבייג'אן

גםבשנת מצלמות בזיופים,,2012בחירותבליווי להילחם ניסיון בעילהשל שלאך לטענתו

Fredrik M.Sjoberg8 לירידה בזיופים, אלא למעבר לזיופים נסתרים לא גרמו צלמות המ

: יותר

"Web cameras do not reduce fraud, but rather make certain blatant forms of 

fraud, like ballot box stuffing, more costly. Autocrats then substitute for other 

types of fraud, such as fabricating the vote count out of view of the cameras"9. 

קי כאלה יממצאים מים בחירות לגבי מצלמות2012גם להציב פוטין החליט שם ברוסיה,

 של בעלות דולר300בקלפיות )ישמיליון סייע לא הדבר כי טוענים שונים מלומדים אך ,

 Barry,כגון,וכןגםעיתונאיםחוקרים1011הסבוריםגםשלאהיהמיועדלסייע(בטיפולבזיופים

and Schwirtz,זו למסקנה .12שותפים זה, נתוניםבשלב מספיק קיימים מןמחקרייםלא

                                                           

8
 Fredrik M.Sjoberg Autocratic adaptation: The strategic use of transparency and the persistence
 013.08.004https://doi.org/10.1016/j.electstud.2, of election fraud 


9
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413001273

 
10
 JOSEPH DECKERT,  PATTERNS OF FRAUD: TOOLS FOR ELECTION FORENSICS, A

DISSERTATION Presented to the Department of Political Science and the Graduate School of 
the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy, 2013, 
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/13331/Deckert_oregon_0171A_1

y0769.pdf?sequence=1&isAllowed=.60'בעמ
11
 Andrew T. Little, Fraud and Monitoring in Non-competitive Elections. Political Science

Research and Methods, Available on CJO 2014 doi:10.1017/psrm.2014.9


12
russian-in-flaws-detail-https://www.nytimes.com/2012/03/06/world/europe/observers-

election.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413001273#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413001273#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413001273#!
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.08.004
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413001273
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/13331/Deckert_oregon_0171A_10769.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/13331/Deckert_oregon_0171A_10769.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nytimes.com/2012/03/06/world/europe/observers-detail-flaws-in-russian-election.html
https://www.nytimes.com/2012/03/06/world/europe/observers-detail-flaws-in-russian-election.html
https://www.nytimes.com/2012/03/06/world/europe/observers-detail-flaws-in-russian-election.html
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הכפולות ההצבעות בכמות ירידה על חותך באופן להצביע שיוכלו בהודו, זהבחירות יופיאו

צבעוכאמצעילמניעתמתהחובהלסמןכלבוחרבדיועלא.ישלזכורשבהודוקייבחירותאחרים

.הצבעותכפולות



בישראל,בהסתמךעלדוחותמבקרהמדינהועלהממצאיםשלארגוןהחברההאזרחיתמשמר

 הבחירות, על לחשוב ניתן עיקריים סוגים זיופיםשני הקלפישל במקום ה. הואהסוג אחד

אחרת תעודה עם פעם בכל לקלפי פעמיים שנכנס אחד )אדם כפולות זההצבעות ובכלל ,

 מחוץ שנמצאים מי של מתיםתעודות או הבחירות ביום לישראל (; הוא השני הוספהוהסוג

בהתאם.במקוםהקלפיושינויהפרוטוקוליםעלידימישנוכחמעטפותפיסיתשל



ב לסייע יוכל שימושבמצלמות עניין אתהמטרהשלכפולותהצבעות להשיג יהיה ניתן אבל ,

 המציאת מרבית הבוחריםההצבעות של הזהות תעודות בין השוואה באמצעות גם כפולות

 כניסותויציאותמישראל, של מאגררשותהאוכלוסין כגון מרשםלמאגריםאחריםקיימים, או

באמצעותהמערךתעודותזהותמזוייפותממילאניתןלאתרוסיןהכוללמידעעלמתים.האוכל

.הקייםהביומטרי



יששימושבמצלמותיוכללסייעבענייןזיופיםהמתבצעיםעלידיהנוכחיםבמתחםהקלפי,אבל

כךגםיוכלומכונותלומדותלזכורכימשקיפיםאנושייםיוכלולמנועזיופיםכאלהבצורהקלה.

 בדיעבד יבדקו ביחסאשר מסויימת בקלפי ההצבעה בדפוסי או ההצבעה באחוזי אנומליות

 בצורהמהירהלתתאינדיקציההיכן ויוכלו צריךלבצעבדיקהמעמיקהיותר.לקלפיותשכנות,

ייםלאיתורזיופים,כשהםמוטמעיםלתוךמערכותשלמכונותניתןלהשתמשבמודליםמתמט

  של המודל למשל, 201213משנת .Klimek et alלומדות. של משנת Mebaneועבודתו

                                                           

13
 Klimek, P., Yegorov, Y., Hanel, R., & Thurner, S. (2012). Statistical Detection of Systematic

Election Irregularities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 109(41), 16469–16473
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,מרביתהזיופיםמסוגזהככלשנתוניהעברמלמדים.14המרחיבהעודאתהמודלהזה2016

לסיוע.מתבצעיםלאחרסגירתהקלפיולכןמצלמותשיופעלובזמןהספירהיוכלולשמש

יהיהצורךלהוכיחכיהשימושבמצלמות,שישלומחיריםבלתימבוטלים,הואבסופושלחשבון,

הדרךהיחי בחירותולחקירתם.בשלבזה, לאבטוחשקייםדהוהפוגעניתפחותלמניעתזיופי

מספיקמידעהתומךבכך.





 יצירת מאגר מידע וזיהוי פנים: .3

 חוקיכברשותהרביםנוסיףהצבתמצלמותבהמשךלטיעוניםבנוגעלפגיעהבפרטיותעלידי

היבטעולםהדיגיטלי.הבההופכיםלמשמעותייםהגנתהפרטיותאיננוכוללשניהיבטיםחשובים

חוותהדעתזוהיגםהסיבהשבגללה.ראשוןהואהשפעותיושלמעקבהמוניםברשותהרביםה

היאמהוססת,2012משנתבענייןהצבתמצלמותברשותהרביםהרשותלהגנתהפרטיותשל

מתמקדתבעיקרבשמירהעלמאגרהמידעשנוצרופחותבאמירהבהירהשלפיהעצםהצילוםו

לתפיסתנוהיאמיושנת.כן,להואפגיעהבפרטיות.

,להבדילמאיסופומצדאחדבפרטיותהמתרחשתבעתעיבודמידעהשניהואהפגיעהיבטהה

,היוצריםחללמשמעותיביכולתלהגןעלהפרטיותבשניהיבטיםאלהאומפרסומומצדאחר.

שהיאתוצרשלעבודתצוותמומחים,2019מבקשתהצעתחוקהגנתהפרטיותבישראלכיום,

.15לטפל



תכניוידיאועיבוד(ב)זיהויהפניםו(א)עלכךישלהוסיףאתההתפתחותהמשמעותיתבתחום

פיקממצלמותשלהשנתייםהאחרונות.שניאלהמשניםבאופןמהותיאתהתוצריםשניתןלה

מעקבהמוניברשותהרבים.איןמדוברעודעלזיהויאדםמסוייםבמקוםמסוייםובזמןמסויים,

דותאדםבהסתמךעלהצילומים.לכן,פסיכולוגיעלאו-לעבדפרופילהתנהגותיאלאעליכולת

                                                           

14
 Mebane, W. R., Jr. (2016). Election Forensics: Frauds Tests and Observation-level Frauds

Probabilities. (Prepared for presentation at the 2016 Annual Meeting of the Midwest Political 
Science Association, Chicago, IL, April 7–10)


15
,2019קוביץותהילהשוורץאלטשולר,הצעותחוקהגנתהפרטיותראה:רחלארידורהרש

https://www.idi.org.il/books/27125.

https://www.idi.org.il/books/27125
https://www.idi.org.il/books/27125
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לייצרצילוםהמו ההסמכההנדרשתכדי צריכהלהשתנותהתפיסהלגבי ברשותהרבים, .16ני

במשרד וחקיקה ייעוץ מחלקת של העבודה בתוכנית לראות ניתן זו לעמדה ראשון סימן

המשפטים,הכוללתכתיבתהצעתחוקמפורטתאשרתייצרהסמכהמפורשתעבורהמשטרה

ביומטרי פנים זיהוי מאגר 17ליצור . בסימן נמצא נוסף שפורסם וידיאודו"ח יכולות בעניין

.18אךלפניחודשייםעלידיהאגודהלזכויותהאזרחבארצותהבריתאנליטיקס

מסויימ  פוליטית למפלגה לאפשר שאין בוודאי שללפיכך, ביומטרי זיהוי מאגר ליצור כללת

על המופקדת תהיה הבחירות וועדת אם גם לכך, מעבר ישראל. במדינת הערבים הבוחרים

לקלפיות,תידרשכאן,לתפיסתנו,הצילום,מכלמקוםאםמדוברבצילוםהמונישלכללהמגיעים

 על להסתמך יהיה אפשר ואי בחוק מפורשת הסמכה במסגרת הכללית הסמכויותההסמכה

המיוחדותהמסורותלוועדתהבחירות.

 סיכום:



שעהולו:מרחבהקלפימאחוריהפרגוד;מרחבהקלפיכישלהבחיןביןשלושהמרחבים.א

 .אחרשהבוחריםעזבולבמהלךהספירה;מרחבהקלפיכולושנמצאיםבובוחרים

 ,שהואאיזורהאסורבצילום.איןמחלוקתלגבימרחבהקלפימאחוריהפרגוד.ב

 איןלאפשרצילוםוידיאורציף.בוחריםשעהשנמצאיםבורחבהקלפיבמגםלתפיסתנו,.ג

צילום.ד לאפשר משוםשרוחחוקהבחירותאין משקיפיםמטעםמפלגהפוליטית, ידי על

;וכןאיןלאפשרהיאלשמורעלמתחםזהכמתחםסטרילי,ולהחילמגבלותגםעלהמשקיפים

 במגזרמסוייםבלבד,בשלהפגיעהבשוויון,בכבודובשלהחששמדחיקתבוחרים.צילום

היעדרתפיסתנו,ל.ה בשל הבחירות וועדת ידי על גם רציף צילום לאפשר אין זה בשלב

פניםשלכללהבוחרים. יצירתמאגרמידעהכוללזיהוי הסמכהמפורשתבחוקוהחששמפני

כימדוברבאמצעימדיניותראוי,תידרשהסמכהמפורשתבחוקוכןבאםבעתידתהיההתפיסה

להילחםבזיופים הניסיון בין כלומרישיחסראוי המידתיות, קיימתעמידהבמבחני הוכחהכי

                                                           

16
https://www.themarker.com/technation/.premium-1.7499515ראהגם:
17
.54,משרדהמשפטים,בעמוד2018ראהדו"חייעוץוחקיקהלשנת
18
The robot_surveillance.pdf-https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/061819

Dawn of Robot Surveillance AI, Video Analytics, and PrivacyJay Stanley, 



https://www.themarker.com/technation/.premium-1.7499515
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/061819-robot_surveillance.pdf
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שננקטו האמצעים עללבין מירבית הגנה שתאפשר בדרך מעוצבות והמערכות פרטיות,

 .הבוחרים,הןבנוגעלאיסוףהמידעהןבנוגעלעיבודו

ברורלתפיסתנוכיהיהומשקיףאוחברוועדתקלפינתקלבחשדלזיוף,הוארשאילתעד.ו

כגוןולצל החוק אכיפת לרשויות פניה באמצעות אם בין בעצמו אם בין ההתרחשות, את ם

הפעלתנוהללשוטר.נעירכישוטריםיוכלולפעולבמרחביקלפיעםמצלמותעלגופםבהתאםל

 .19מצלמותגוף

להניעתהליךשלצילוםבמרחבהקלפישעהכיהיאמוסמכתאםתחליטוועדתהבחירות.ז

 :איםבובוחריםצשנמ

 

  ראוי רק זאת הארץ,בלעשות ברחבי שוויוניים לקריטריונים בהתאם מדגמית, צורה

 .2019ובהתאםלממצאיםקיימיםלגביקלפיותמחשידותשנמצאובבחירותאפריל

 וועדת חברי ידי על או משקיפים ידי על גוף שימושבמצלמות לתפיסתנו, לאפשר, אין

אל להגיע יכולתן אי שיבטיח מסויים, ובגובה נייחות להיות המצלמות על אלא קלפי,

 ;20מעברלפרגוד.כך,למשלנקבעגםבהודו

 שלט להציב יידועראוי קמפיין ולבצע צילום של קיומו על המורים וגדולים ברורים ים

 הציבורבנוגעלכך.

  נעשהעם מה ברור באופן ישלקבוע הןבנוסף מבחינתאבטחתהמידע, הצילומיםהן

מבחינתעיבודעתידישלווהןמבחינתביעורשלולאחרזמןמסוייםממועדהבחירות.

.ח תהליך שהסתיים לאחר הקלפי במרחב –ההצבעה בעיהאין לתפיסתנו
להפעילמצלמות.

                                                           

19
 https://www.gov.il/he/departments/policies/police_body_worn_video_procedures
20
  Election commission of india No. 464/inst/2016-eps

https://www.gov.il/he/departments/policies/police_body_worn_video_procedures

